
Mötesprotokoll Skolforum 2015-10-07 

Mötet inleddes med allmän info om skolforum (forum för samråd). Skolforum är en arena för 

information, dialog och synpunkter/frågor. Frågor om undervisningen tas normalt direkt med lärarna. 

Andra funderingar om skolans verksamhet kontakta rektor eller biträdande rektor.  

Läsårsstarten 

Terminsstarten har i huvudsak flutit på som planerat. Såklart har små justeringar behövt göras. Den 

största förändringen har varit den nya fritidsorganisationen. 

Nya fritidsorganisationen 

Information om ny organisation gick ut under våren.  

Två skäl till förändringen:  

 Dels en arbetsmiljöfråga för barn och personal; 

 Dels att skapa likvärdiga förutsättningar för alla grupper. 

 

- Ökade barnkullar. 

- Behov av att fritidslokalerna ligger närmare varandra än tidigare för bättre samverkan.  

- I varje block är det ca 150 barn och ca 7-8 personal. 

- Rumsfördelning; Rekreation = rum avsett för lugnare aktivitet, Lek och rörelse = rum för 

rörligare aktivitet, Bild och skapande = rum avsett för skapandeverksamhet samt grupprum 

för läxstöd.   

 

 

Några föräldrar ansåg att det rådde en del oklarheter första skoldagen i informationen kring den nya 

organisationen. 

Sammanfattande intryck är att det har varit vissa barnsjukdomar i början, men verksamheten är på 

rätt väg och har totalt sett blivit bättre.  

En föräldrafråga var hur många utbildade fritidspedagoger det finns bland fritidspersonalen. Svaret 

är två stycken. Det är mycket ont om utbildade fritidspedagoger och skolan har anställt lämplig 

personal med olika pedagogiska utbildningar. 

Har vi man som förälder feedback, frågor, funderingar eller synpunkter - prata med fritidspersonalen 

direkt. 

16 oktober ”pryar” en riksdagskvinna på fritids under eftermiddagen. 

 

Lågstadiesatsningen 

Ett initiativ från regeringen där man vill satsa på lågstadiet för att förbättra resultaten. 

Gäller F-3:e klass. För Sunnerstaskolans del betyder det att 3 nya tjänster ska tillsättas på 4 årskurser. 

Dessa tre kommer att hamna i F och 1 och 2.  

Skolan arbetar med hur detta ska hanteras organisatoriskt. Både undervisningsansvar och elevansvar 

behöver hanteras och fördelas.  



Forumet var enigt om lågstadiesatsningen nog är övervägande positivt för de flesta elever.  

Information om nyordningen kommer att komma ut.  

Fråga från förälder: Följs barnens utveckling på fritids upp så att inget barn får en oönskad utveckling 

som inte uppmärksammas eller följs upp. Svar: Ja. Dokumentationskraven inom fritidshemmet skiljer 

sig dock från grundskolans krav. Det går utmärkt att boka in samtal med fritidspersonal om sitt barns 

utveckling. 

 

Skolmaten  

Skolmatens kvalitet har haft vissa brister under den första delen av terminen. Det beror främst på en 

personalförändring i köket efter sommaren. Monett är tillförordnad husmor för tjänsten som Köks- 

och restaurangansvarig terminen ut och tillsättningen av tjänsten blir klar i början av december. 

Omsättning av personal har gjort att allt inte fungerade fullt ut den första delen av terminen. Kost 

och Restaurang jobbar nu hårt på att få till en väl fungerande enhet. För närvarande kommer inte tre 

rätter att serveras utan man har återgått till två rätter om dagen. Vi får se hur det blir framöver? Vi 

kommer även att pröva ytterligare en serveringsstation, för att minska köbildning. 

 

Synpunkter gällande skolmaten kan framföras direkt till husmor SANDRA CUTURIC(enhetschef) 

på mejl sandra.cuturic@uppsala.se . 

Frågor om ekologisk mat togs upp och mer svar om detta finns på skolans hemsida.  

Fråga om portionernas storlek togs också upp. Svaret är att portionernas storlek är 

näringsberäknade. Tanken är att man tar från alla av kostcirkelns delar. Det finns även hårt bröd att 

tillgå. Men informationen om skolmaten kan alltid förbättras.  

 

Stöd, ledning, stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd 

Ämnet ”Stöd till elever” tas upp som temafråga på nästa forum. Detta p.g.a. tidsbrist i detta forum. 

Frågor  

Fråga från förälder: Finns kunnig personal gällande hjärt- och lungräddning på skolan? Svar: Ja, det 

finns det.  

Olyckor i verksamheten följs upp.  

Fråga från förälder: Hur fungerar vikarieanskaffning? 

Svar: I kommunen finns en vikariepool som alla kommunala grundskolor ska vända sig till vid behov 

av vikarie. 

Föräldrafråga: Varför är toaletter och torkskåp uppdelade efter kön? 

Svar: Inget svar kunde ges på frågan i detta forum. Skolledningen tar reda på det till nästa forum.  

Några av föräldrafrågorna han vi inte med under detta forum. Dessa mejlas in för att hanteras på 

nästa forum.  

mailto:sandra.cuturic@uppsala.se


Tips är att klassens föräldrarepresentant för skolforum mejlar ut till övriga föräldrar ca 10 dagar 

innan nästa forum. Förmedla inkomna frågor sedan vidare till Bengt och Anders, gärna ca 7 dagar 

innan nästa forum. För att frågorna ska hinnas beredas innan mötet.  

Vid tangentbordet 

// Johan Lundberg 


